
3373 م.ك. مج1

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج1مخطوط رقم

الرسالة الدامغةالعنوان

حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـ❨قائم الزمان ;المؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

3 ـ 15عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج2

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج2مخطوط رقم

رسالة الرضا واالتسليمالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن أحمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

15 ـ 24عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج3

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج3مخطوط رقم

رسالة التنزيهالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

24 - 34عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج4

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج4مخطوط رقم

رسالة النساء الكبيرةالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

35 - 42عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج5

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج5مخطوط رقم

الصحبة الكائنةالعنوان

قائم الزمان , حمزة بن بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

42 - 46عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج6

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج6مخطوط رقم

سجل المجتبىالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

 47❨46 ـعدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج7

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج7مخطوط رقم

تقليد الرضاءالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

47 ـ 51عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج8

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج8مخطوط رقم

نسخة تقليد المقتنىالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

15 - 55عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج9

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج9مخطوط رقم

مكاتبة أهل الكدية البيضاءالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

55 - 56عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج10

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج10مخطوط رقم

رسالة االنصاءالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

 تاريخ النسخ

 إسم الناسخ

56 ـ 57عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج11

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج11مخطوط رقم

شرط االمام صاحب الكشفيالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

57 - 58عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج12

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج12مخطوط رقم

رسالة التي ارسلت الى ولي العهدالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

59 - 60عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3371_3425=48/3373/3373 12جم .ك.م.htm [24/03/2011 08:35:47 ص]



3373 م.ك. مج13

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج13مخطوط رقم

رسالة خمار بن جيش السليماني العكويالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

60 - 62عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج15

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج15مخطوط رقم

مناجاة الحقالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن احمدالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

64 - 68عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج16

عقائد الدروز ـ أدعيةالموضوع3373 م.ك. مج16مخطوط رقم

الدعاء المستجابالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن أحمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

69 ـ 72عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج17

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج17مخطوط رقم

التقديسالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن أحمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

72 ـ 73عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج18

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج18مخطوط رقم

ذكر معرفة االمامالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن أحمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

73 ـ 74عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج19

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج19مخطوط رقم

رسالة التحذير والتنبيهالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي أحمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

74 ـ 78عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج20

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج20مخطوط رقم

رسالة اإلعذار و اإلنذارالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي بن أحمد ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

78 ـ 81عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3371_3425=48/3373/3373 20جم .ك.م.htm [24/03/2011 08:35:48 ص]



3373 م.ك. مج21

موعظةالموضوع3373 م.ك. مج21مخطوط رقم

رسالة الغيبةالعنوان

ابويعلى محمد بن الحسين ـ بعد 400 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

81 ـ 89عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج22

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج22مخطوط رقم

تقسيم العلوم واثبات الحق وكشف المكنونالعنوان

التميمي ; اسماعيل بن محمد بن حامد الداعي ـ القرن ( 5 ) هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

89 ـ 102عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج23

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج23مخطوط رقم

رسالة الزنادالعنوان

التميمي ; اسماعيل بن محمد بن حامد ـ القرن ( 5 ) هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

102 ـ 107عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج24

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج24مخطوط رقم

رسالة الشمعةالعنوان

التميمي ; اسماعيل بن محمد بن حامد الداعي ـ القرن ( 5 ) هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

108 ـ 113عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج25

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج25مخطوط رقم

رسالة الرشد والهدايةالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

113 ـ 119عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع

 

 

file:///E|/Word-- Excel Files/Word Excel Files/dvd stickers/3371_3425=48/3373/3373 25جم .ك.م.htm [24/03/2011 08:35:49 ص]



3373 م.ك. مج26

عقائد الدروز + شعرالموضوع3373 م.ك. مج26مخطوط رقم

شعر النفسالعنوان

التميمي ; اسماعيل بن محمد بن حامد الداعي ـ القرن ( 5 ) هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

119 ـ 121عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج27

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج27مخطوط رقم

ميثاق ولي الزمانالعنوان

 433 هـ❨قائم الزمان ; حمزة بن علي ـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

121 ـ 122عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج28

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج28مخطوط رقم

ميثاق النساءالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

122 ـ 126عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج29

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج29مخطوط رقم

كشف الحقائقالعنوان

قائم الزمان ; حمزة بن علي ـ 433 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

126 ـ 144عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3373 م.ك. مج30

عقائد الدروزالموضوع3373 م.ك. مج30مخطوط رقم

ذكر معرفة االربع والخمسين فريضةالعنوان

غير معروفالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

1229 هـتاريخ النسخ

 إسم الناسخ

144 ـ 148عدد األوراقنسخ متقننوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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